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Inleiding 
Taskforce QRS Maastricht is een algemeen nut beogende instelling die zich sinds 2006 inzet om de overlevingskansen van 

slachtoffers van acute circulatiestilstand te verhogen. De hoogste overlevingskans wordt immers bereikt wanneer een getuige 

onmiddellijk start met reanimeren. Daarom moet iedere burger leren reanimeren. In onze optiek is het voortgezet onderwijs de 

beste plaats om dit te leren. Om dit doel te bereiken beoogt Taskforce QRS Maastricht reanimatieonderwijs op middelbare 

scholen in heel Limburg. Ook geeft de Taskforce QRS Maastricht reanimatietrainingen aan studenten geneeskunde en 

verloskunde. Het reanimatieonderwijs door Taskforce QRS Maastricht wordt gegeven en georganiseerd door studenten van de 

Universiteit Maastricht, Faculty of Health, Medicine and Life sciences (FHML). 

 

Speerpunten voor het academisch jaar 2017-2018 (periode 1 september – 31 augustus) zijn: 

• Reanimatieonderwijs in het voortgezet onderwijs. 

• Structurele verankering reanimatieonderwijs binnen de scholen 

• Herzien reanimatieonderwijsprogramma aan studenten geneeskunde. 

 

Concrete doelen 2017-2018 
 

Reanimatieonderwijs in het voortgezet onderwijs   
In 12 maanden zal er aan 10.000 leerlingen reanimatieonderwijs worden gegeven. 

In totaal wordt er op 12 scholen in Limburg lesgegeven.  

 

Scholen 

• Emmacollege (Hoensbroek) 

• Herlecollege (Heerlen) 

• Het Bouwens van der Boijecollege (Panningen) 

• Trevianum scholengroep (Sittard) 

• Stella Maris College (Meerssen) 

• Blariacumcollege (Venlo) 

• Bernardinuscollege (Heerlen) 

• Sint-Janscollege (Hoensbroek) 

• College Den Hulster (Venlo) 

• Grotiuscollege (Heerlen) 

• Het Kwadrant (Weert) 

• BRAVO! College (Budel) 

• Nieuwe Thermen (Heerlen) 

 

Het betreft leerlingen van alle leerjaren en alle leerniveaus (m.u.v. eindexamenklassen). Het overgrote deel ontvangt een 

herhaaltraining als onderdeel van het huidige lesplan. Het overige deel zal voor het eerst een reanimatie training ontvangen. 

Daarnaast zal Taskforce QRS Maastricht er naar streven leerlingen het belang van burgerhulpverlening te laten inzien. 

 

Pilot verankering reanimatieonderwijs 
In samenwerking met de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) is er afgelopen jaar een plan opgezet om een pilot 

uit te voeren, waarbij de scholen reanimatieonderwijs verankeren en integreren in het lesprogramma. Aankomend jaar zal er 

een pilot worden uitgevoerd op het Bravo College en het Kwadrant College te Weert. In deze pilot is de school de 

verantwoordelijke organisator van het reanimatieonderwijs. Binnen de school zal er vanuit verschillende vakgroepen 

verdieping worden gezocht over reanimatie in de breedste zin. Onderdeel van het organiseren van het reanimatieonderwijs is 

het opleiden van leerkrachten tot reanimatie-instructeur, zodat deze in de toekomst het reanimatieonderwijs aan de leerlingen 

kunnen verzorgen, al dan niet in samenwerking met Taskforce QRS Maastricht. Verder zal de school gevraagd worden 

financieel bij te dragen, bijvoorbeeld d.m.v. een ouderbijdrage.  

 

Reanimatieonderwijs studenten geneeskunde 

Taskforce QRS Maastricht heeft de bestaande overeenkomst met de opleiding geneeskunde van de Universiteit Maastricht 

herzien en verlengd. Alle eerstejaars geneeskunde studenten ontvangen een basistraining en alle derdejaars geneeskunde 

studenten een herhaaltraining. Vanaf het academisch jaar 2018-2019 zullen ook de vijfdejaars geneeskundestudenten een 

herhaaltraining krijgen.   
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Reanimatieonderwijs studenten verloskunde 

Taskforce QRS Maastricht heeft een reeds bestaand samenwerkingscontract met de opleiding verloskunde van de Academie 

Verloskunde Maastricht. Alle studenten ontvangen gedurende hun opleiding het eerste deel van de reanimatietraining (normaal 

gesproken twee delen). Hierin zullen aanvullende vaardigheden m.b.t. zwangere vrouwen extra behandeld worden. Het tweede 

deel van de training is facultatief, de studenten kunnen deze tegen een gereduceerd tarief volgen.  

 

Reanimatieonderwijs derden 

Taskforce QRS Maastricht zal reanimatieonderwijs blijven aanbieden aan alle geïnteresseerden. De reanimatietrainingen 

worden aangeboden op de Universiteit Maastricht. Geïnteresseerden kunnen zich via de website inschrijven voor deze 

trainingen. Taskforce QRS Maastricht verwacht in 2017-2018 100 nieuwe cursisten en 30 cursisten voor een herhaaltraining te 

ontvangen.  

 

Reanimatie-instructeurs 
 

Opleiden reanimatie-instructeurs 

In het academisch jaar 2017-2018 streeft Taskforce QRS Maastricht naar het opleiden van 50 nieuwe studenten tot intern 

reanimatie-instructeur. 

 

Opleiden docent-instructeur  
Taskforce QRS Maastricht streeft ernaar om in het academisch jaar 2017-2018 minimaal 2 NRR gecertificeerde docent-

instructeurs op te laten leiden. Deze docent-instructeurs zijn bevoegd om de interne reanimatie-instructeurs op te leiden tot 

NRR gecertificeerde instructeur. 

 

Interne kwaliteitstoetsing reanimatie-instructeurs  
Om de kwaliteit van het reanimatieonderwijs te waarborgen, worden de vaardigheden van reanimatie-instructeurs van 

Taskforce QRS Maastricht jaarlijks bijgeschoold en getoetst.  

 

Landelijk 
 

Implementatie en structurele financiering 
Taskforce QRS Maastricht heeft zich ten doel gesteld te streven naar een structurele verankering en financiering van het 

reanimatieonderwijs binnen het voortgezet onderwijs. Hiertoe wordt er getracht een samenwerking aan te gaan met o.a. de 

Health Foundation Limburg, de Provincie Limburg, scholen(koepels), Maastricht Universitair Medisch Centrum+, de 

Universiteit Maastricht, zorgverzekeraars, de centrale overheid, de Nederlandse Reanimatieraad en de Nederlandse 

Hartstichting. 

 
Taskforce QRS Nederland 

Taskforce QRS Maastricht zal actief participeren in de landelijke samenwerking tussen de verschillende Taskforce QRS 

stichtingen. Taskforce QRS Nederland beoogt aankomend academisch jaar een vernieuwing door te voeren, naar aanleiding 

van het advies van de Werkgroep Constructie. Hierbij ligt de nadruk op het decentraliseren van bepaalde taken en het 

verminderen van de goedkeuringsverplichting van Taskforce QRS Nederland. Aan deze doelen zal Taskforce QRS Maastricht 

zich conformeren, waarbij ook de statuten aangepast zullen worden. Namens Taskforce QRS Maastricht zullen 2 bestuurders 

plaatsnemen in het bestuur van Taskforce QRS Nederland. 
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Projecten 

 

Loop met je dokter 2017 

De Health Foundation Limburg organiseert al jaren de wandeltocht ‘Loop met je dokter’. Deze zal op zaterdag 30 september 

2017 voor de 9e keer georganiseerd worden. Taskforce QRS Maastricht is één van de goede doelen die jaarlijks een bijdrage 

vanuit dit project mag ontvangen. Ook zal de Taskforce QRS Maastricht actief zijn in het werven van inkomsten. 

 

Keep The Heartbeat Going 
Rotary Maastricht Oost en Taskforce QRS Maastricht hebben een gezamenlijk project: Keep The Heartbeat Going. 

Doelstelling is om aandacht te genereren voor reanimatie(onderwijs). In het academisch jaar 2017-2018 zal Keep The 

Heartbeat Going een evenement organiseren. Het evenement zal vanaf vrijdag 6 oktober tot 7 november 2017 plaatsvinden. De 

organisatie van het evenement ligt bij Stichting Keep The Heartbeat Going waar een aantal leden van het bestuur en de Raad 

van Toezicht van Taskforce QRS Maastricht aan deelnemen.  

 

European Resuscitation Council Congress (ERC Congress) 
Een delegatie van het bestuur zal dit congres bezoeken om nieuwe inzichten op het gebied van reanimatie en 

reanimatieonderwijs op te doen. 

 

 

Financiering 

 
Studenten geneeskunde en verloskunde 
Het reanimatieonderwijs aan studenten geneeskunde wordt betaald door de opleiding geneeskunde van de Universiteit 

Maastricht. Het reanimatieonderwijs aan studenten verloskunde wordt betaald door de opleiding verloskunde van de Academie 

Verloskunde Maastricht. 

 

Particulieren 

Het reanimatieonderwijs aan particulieren wordt betaald door de particulieren die de training volgen. 

 
Voortgezet onderwijs 
Het reanimatieonderwijs in het voortgezet onderwijs wordt betaald vanuit subsidies en giften. Taskforce QRS Maastricht 

maakt aanspraak op subsidies vanuit de Health Foundation Limburg, Ronde Tafel 174 Maastricht, Zweit veur Leid en Loop 

met je dokter 2017. Daarnaast is Taskforce QRS Maastricht in overleg met de Provincie Limburg over een subsidieverlenging 

van een eerder verstrekte subsidie. Indien er een tekort aan gelden ontstaat, zullen er minder leerlingen reanimatieonderwijs 

krijgen dan oorspronkelijk ten doel gesteld.  

 

Ouderbijdrage 
Taskforce QRS Maastricht zal in samenwerking met de scholen ernaar streven om een ouderbijdrage te vragen, die een deel 

van het reanimatieonderwijs op middelbare scholen kan bekostigen. 

 

De begroting voor het academisch jaar 2017-2018 is vastgelegd in een separaat document genaamd ‘Begroting Taskforce QRS 

Maastricht – academisch jaar 2017-2018. 
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Bestuur 
 

Functie Naam Verantwoordelijk  

Voorzitter Julie Sijmons Scholing 

Vicevoorzitter Nedim Tabakovic Materiaal 

Secretaris Juul Hoevers  

Penningmeester Maurits-Jan Gielen  

Algemeen bestuurslid  Jules Olsthoorn Acquisitie 

Algemeen bestuurslid  Jarno Huijs 

Michelle van Oeteren 

Planning Middelbare School 

Planning Universiteit 

Algemeen bestuurslid  Ivo Grosveld Journalistiek 

 

 

Raad van Toezicht 
 

Functie Naam 

Voorzitter prof. dr. Gorgels 

Algemeen lid mr. Petra Schuffelen 

Algemeen lid Rob Limpens 

Algemeen lid Théon Kennis  

 

 

Raad van Advies 
Er zal in dit academisch jaar een Raad van Advies worden ingesteld. 


